ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
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ГЛАВА 9. ПОГАШЕННЯ ПОДАТКОВОГО БОРГУ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

Стаття 87. Джерела сплати грошових зобов'язань або погашення
податкового боргу платника податків
***
87.3.4. Кошти кредитів або позик, наданих платнику податків
кредитно-фінансовою установою, що обліковуються на позичкових
рахунках, відкритих такому платнику податків, суми акредитивів, що
виставлені на ім'я платника податків, але не відкриті, суми авансових
платежів та попередньої оплати за контрактами підприємств
суднобудівної промисловості (клас 35.11 група 35 КВЕД ДК
009:2005), отримані від замовників морських та річкових суден та
інших плавучих засобів;
***

Стаття 87. Джерела сплати грошових зобов'язань або погашення
податкового боргу платника податків
***
87.3.4. Кошти кредитів або позик, наданих платнику податків
кредитно-фінансовою установою, що обліковуються на позичкових
рахунках, відкритих такому платнику податків, суми акредитивів, що
виставлені на ім'я платника податків, але не відкриті, суми авансових
платежів та попередньої оплати за контрактами вітчизняних

юридичних осіб - резидентів України, які здійснюють
діяльність у галузі суднобудівної промисловості та
дослідно-конструкторські організації, що надають
послуги цим юридичним особам в рамках реалізації
суднобудівної
діяльності
по
затвердженій
класифікаційним товариством специфікації, отримані від
замовників морських та річкових суден та інших плавучих засобів;
***

РОЗДІЛ XX. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
Підрозділ 2. Особливості справляння податку на додану вартість
4-1. Тимчасово, до 1 січня 2025 року, суб’єкти 4-1.. Тимчасово, до 1 січня 2025 року, суб’єкти
літакобудування, що підпадають під дію норм статті літакобудування, що підпадають під дію норм статті
2 Закону
України
"Про
розвиток
літакобудівної 2 Закону
України
"Про
розвиток
літакобудівної
промисловості", звільняються від оподаткування податком промисловості", звільняються від оподаткування податком
на додану вартість по операціях з:
на додану вартість по операціях з:
ввезення на митну територію України в митному режимі ввезення на митну територію України в митному режимі
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імпорту товарів (крім підакцизних), що використовуються
для потреб літакобудівної промисловості, якщо такі товари
є звільненими від оподаткування ввізним митом згідно
із підпунктом 13 пункту 4 розділу XXI "Прикінцеві та
перехідні положення" Митного кодексу України;
постачання на митній території України результатів
науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт,
які виконуються для потреб літакобудівної промисловості.
У встановлений період операції з продажу продукції
(послуг), виробленої зазначеними підприємствами за
рахунок
коштів
Державного
бюджету
України,
оподатковуються податком на додану вартість за нульовою
ставкою.
У разі порушення вимог, встановлених цим підрозділом, до
платників
податку
суб’єктів
літакобудування
застосовуються норми розділу II цього Кодексу.
4-2. ВІДСУТНІЙ

імпорту товарів (крім підакцизних), що використовуються
для потреб літакобудівної промисловості, якщо такі товари
є звільненими від оподаткування ввізним митом згідно
із підпунктом 13 пункту 4 розділу XXI "Прикінцеві та
перехідні положення" Митного кодексу України;
постачання на митній території України результатів
науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт,
які виконуються для потреб літакобудівної промисловості.
У встановлений період операції з продажу продукції
(послуг), виробленої зазначеними підприємствами за
рахунок
коштів
Державного
бюджету
України,
оподатковуються податком на додану вартість за нульовою
ставкою.
У разі порушення вимог, встановлених цим підрозділом, до
платників
податку
суб’єктів
літакобудування
застосовуються норми розділу II цього Кодексу.
4-2. Тимчасово, до 1 січня 2028 року, вітчизняні
юридичні особи - резиденти України, які здійснюють
діяльність у галузі суднобудівної промисловості та
дослідно-конструкторські організації, що надають
послуги цим юридичним особам в рамках реалізації
суднобудівної
діяльності
по
затвердженій
класифікаційним
товариством
специфікації,
звільняються від оподаткування податком на додану
вартість по операціях з:
ввезення на митну територію України в митному
режимі імпорту товарів (крім підакцизних), що
використовуються
для
потреб
суднобудівної
промисловості, якщо такі товари є звільненими від
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оподаткування ввізним митом згідно із підпунктом 14
пункту 4 розділу XXI "Прикінцеві та перехідні
положення" Митного кодексу України;
постачання на митній території України результатів
науково-дослідних і дослідницько-конструкторських
робіт, які виконуються для потреб діяльності у галузі
суднобудівної промисловості.
У встановлений період операції з продажу продукції
(послуг),
виробленої
зазначеними
суб’єктами
господарювання за рахунок коштів Державного
бюджету України, оподатковуються податком на додану
вартість за нульовою ставкою.
У разі порушення вимог, встановлених цим підрозділом,
до платників податку - , відповідних суб’єктів
господарювання застосовуються норми розділу II цього
Кодексу.
Підрозділ 3. Особливості оподаткування податком на
додану вартість операцій з ввезення на митну територію
України устаткування, обладнання та комплектуючих, що
не виробляються в Україні, платниками податку суб'єктами господарювання, які реалізують інвестиційні
проекти, схвалені відповідно до Закону України "Про
стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних
галузях економіки з метою створення нових робочих місць"

Підрозділ 3. Особливості оподаткування податком на
додану вартість операцій з ввезення на митну територію
України устаткування, обладнання та комплектуючих, що
не виробляються в Україні, платниками податку підприємствами
суднобудівної
промисловості
та
суб'єктами господарювання, які реалізують інвестиційні
проекти, схвалені відповідно до Закону України "Про
стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних
галузях економіки з метою створення нових робочих місць"
1. Вітчизняні підприємства суднобудівної промисловості 1.
(клас 35.11 група 35 КВЕД ДК 009:2005) при ввезенні у ВИКЛЮЧИТИ
митному режимі імпорту на митну територію України
устаткування, обладнання та комплектуючих, що не
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виробляються в Україні, для використання у
господарській діяльності, за умови оформлення митної
декларації, можуть за власним бажанням видавати
контролюючому органу (а контролюючий орган
зобов'язаний прийняти) податковий вексель на суму
податкового зобов'язання з податку на додану вартість,
визначену у такій митній декларації. Перелік
устаткування, обладнання та комплектуючих, що
ввозяться вітчизняними підприємствами суднобудівної
промисловості та не виробляються в Україні,
встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Суб'єкти господарювання, які реалізують інвестиційні
проекти у пріоритетних галузях економіки, схвалені
відповідно до Закону України "Про стимулювання
інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки
з метою створення нових робочих місць", тимчасово, з 1
січня 2013 року до 31 грудня 2022 року включно, при
ввезенні у митному режимі імпорту на митну територію
України устаткування (обладнання) та комплектуючих
виробів до нього, що звільняються від оподаткування
ввізним митом у порядку, визначеному підпунктом 10
пункту 4 розділу ХХI "Прикінцеві та перехідні положення"
Митного кодексу України, за умови оформлення митної
декларації, можуть за власним бажанням видавати
контролюючому
органу
(а
контролюючий
орган
зобов'язаний прийняти) податковий вексель на суму
податкового зобов'язання з податку на додану вартість,
визначену в такій митній декларації.
5. Строк погашення податкового векселя для

Суб'єкти господарювання, які реалізують інвестиційні
проекти у пріоритетних галузях економіки, схвалені
відповідно до Закону України "Про стимулювання
інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки
з метою створення нових робочих місць", тимчасово, з 1
січня 2013 року до 31 грудня 2022 року включно, при
ввезенні у митному режимі імпорту на митну територію
України устаткування (обладнання) та комплектуючих
виробів до нього, що звільняються від оподаткування
ввізним митом у порядку, визначеному підпунктом 10
пункту 4 розділу ХХI "Прикінцеві та перехідні положення"
Митного кодексу України, за умови оформлення митної
декларації, можуть за власним бажанням видавати
контролюючому
органу
(а
контролюючий
орган
зобов'язаний прийняти) податковий вексель на суму
податкового зобов'язання з податку на додану вартість,
визначену в такій митній декларації.
5.
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підприємств суднобудівної промисловості настає на дату ВИКЛЮЧИТИ
виникнення податкових зобов'язань по постачанню
збудованого судна, для будівництва якого були ввезені
устаткування, обладнання та комплектуючі, із
застосуванням вексельної форми розрахунків з податку
на додану вартість.
Строк погашення податкового векселя для суб'єктів Строк погашення податкового векселя для суб'єктів
господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у
пріоритетних галузях економіки, схвалені відповідно пріоритетних галузях економіки, схвалені відповідно
до Закону України "Про стимулювання інвестиційної до Закону України "Про стимулювання інвестиційної
діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою
створення нових робочих місць", настає на 60-й створення нових робочих місць", настає на 60-й
календарний день з дня його видачі контролюючому календарний день з дня його видачі контролюючому
органу.
органу.
Погашення податкового векселя здійснюється виключно Погашення податкового векселя здійснюється виключно
шляхом перерахування коштів до Державного бюджету шляхом перерахування коштів до Державного бюджету
України.
України.
Не дозволяється часткове погашення податкового векселя.
Не дозволяється часткове погашення податкового векселя.
Обов'язки з погашення податкового векселя не можуть Обов'язки з погашення податкового векселя не можуть
передаватися іншим особам, податковий вексель не передаватися іншим особам, податковий вексель не
підлягає індосаменту; проценти або інші види плати за підлягає індосаменту; проценти або інші види плати за
користування податковим векселем не нараховуються.
користування податковим векселем не нараховуються.
Підрозділ 4. Особливості справляння податку на прибуток підприємств
***
***
41. Тимчасово, до 1 січня 2025 року, звільняється від 41. Тимчасово, до 1 січня 2025 року, звільняється від
оподаткування прибуток
підприємств
суб’єктів оподаткування прибуток
підприємств
суб’єктів
літакобудування, що підпадають під дію норм статті літакобудування, що підпадають під дію норм статті
2 Закону
України
"Про
розвиток
літакобудівної 2 Закону
України
"Про
розвиток
літакобудівної
промисловості" і здійснюють розробку та/або виготовлення промисловості" і здійснюють розробку та/або виготовлення
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з кінцевим складанням літальних апаратів та двигунів до
них.
Вивільнені кошти (суми податку, що не сплачуються до
бюджету та залишаються в розпорядженні платника
податку) використовуються на науково-дослідні та
дослідницько-конструкторські роботи з літакобудування,
створення чи переоснащення матеріально-технічної бази,
збільшення обсягу виробництва, запровадження новітніх
технологій. Використання таких коштів має бути пов’язане
з діяльністю платника податку, прибуток від якої
звільняється від оподаткування. Порядок контролю за
використанням вивільнених коштів встановлюється
Кабінетом Міністрів України.
Суми вивільнених коштів визнаються як отримане цільове
фінансування відповідно до національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних
стандартів фінансової звітності.
У разі порушення напрямів цільового використання,
порядку використання вивільнених коштів платник податку
зобов’язаний збільшити податкове зобов’язання з податку
на прибуток підприємств, починаючи з першого числа
місяця, в якому вчинено таке порушення. Штрафні санкції
та пеня визначаються відповідно до цього Кодексу.
41-1. ВІДСУТНІЙ

з кінцевим складанням літальних апаратів та двигунів до
них.
Вивільнені кошти (суми податку, що не сплачуються до
бюджету та залишаються в розпорядженні платника
податку) використовуються на науково-дослідні та
дослідницько-конструкторські роботи з літакобудування,
створення чи переоснащення матеріально-технічної бази,
збільшення обсягу виробництва, запровадження новітніх
технологій. Використання таких коштів має бути пов’язане
з діяльністю платника податку, прибуток від якої
звільняється від оподаткування. Порядок контролю за
використанням вивільнених коштів встановлюється
Кабінетом Міністрів України.
Суми вивільнених коштів визнаються як отримане цільове
фінансування відповідно до національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних
стандартів фінансової звітності.
У разі порушення напрямів цільового використання,
порядку використання вивільнених коштів платник податку
зобов’язаний збільшити податкове зобов’язання з податку
на прибуток підприємств, починаючи з першого числа
місяця, в якому вчинено таке порушення. Штрафні санкції
та пеня визначаються відповідно до цього Кодексу.
41-1. Тимчасово, до 1 січня 2028 року, звільняється від
оподаткування прибуток вітчизняних юридичних осіб резидентів України, здійснюваної діяльності у галузі
суднобудівної
промисловості
та
дослідноконструкторські організації, що надавали послуги цим
юридичним особам в рамках реалізації суднобудівної
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***

діяльності
по
затвердженій
класифікаційним
товариством специфікації, які здійснюють розробку
та/або виготовлення з кінцевим складанням суден,
двигунів та іншого обладнання яке монтується на судна
та є їх невід’ємною частиною.
Вивільнені кошти (суми податку, що не сплачуються до
бюджету та залишаються в розпорядженні платника
податку) використовуються на науково-дослідні та
дослідницько-конструкторські роботи з суднобудування,
створення чи переоснащення матеріально-технічної
бази, збільшення обсягу виробництва, запровадження
новітніх
технологій
у
галузі
суднобудівної
промисловості. Використання таких коштів має бути
пов’язане з суднобудівною діяльністю платника
податку, прибуток від якої звільняється від
оподаткування. Порядок контролю за використанням
вивільнених
коштів
встановлюється
Кабінетом
Міністрів України.
Суми вивільнених коштів визнаються як отримане
цільове фінансування відповідно до національних
положень (стандартів) бухгалтерського обліку або
міжнародних стандартів фінансової звітності.
У разі порушення напрямів цільового використання,
порядку використання вивільнених коштів платник
податку зобов’язаний збільшити податкове зобов’язання
з податку на прибуток підприємств, починаючи з
першого числа місяця, в якому вчинено таке
порушення. Штрафні санкції та пеня визначаються
відповідно до цього Кодексу.
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Підрозділ 6. Особливості справляння плати за землю
***
7. До 1 січня 2025 року звільняються від сплати земельного
податку суб’єкти літакобудування, що підпадають під дію
норм статті 2 Закону України "Про розвиток літакобудівної
промисловості" і здійснюють розробку та/або виготовлення
з кінцевим складанням літальних апаратів та двигунів до
них, крім земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти
соціального,
торговельного,
сільськогосподарського
призначення та непромислового будівництва.
7-1. ВІДСУТНІЙ
***

Народні депутати
України

***
***
7. До 1 січня 2025 року звільняються від сплати земельного
податку суб’єкти літакобудування, що підпадають під дію
норм статті 2 Закону України "Про розвиток літакобудівної
промисловості" і здійснюють розробку та/або виготовлення
з кінцевим складанням літальних апаратів та двигунів до
них, крім земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти
соціального,
торговельного,
сільськогосподарського
призначення та непромислового будівництва.
7-1. До 1 січня 2020 року звільняються від сплати
земельного податку вітчизняні юридичні особи резиденти України, які здійснюють діяльність у галузі
суднобудівної
промисловості
та
дослідноконструкторські організації, що надають послуги цим
юридичним особам в рамках реалізації суднобудівної
діяльності
по
затвердженій
класифікаційним
товариством специфікації і здійснюють розробку та/або
виготовлення з кінцевим складанням суден та двигунів
до них, крім земельних ділянок, на яких розташовані
об’єкти
соціального,
торговельного,
сільськогосподарського
призначення
та
непромислового будівництва.
***
ВАДАТУРСЬКИЙ А.О. (№328)

